
Uzsora. Van-e még jelenség, mely a gazdaság és a
vallás, a pénz és az üdvözülés ily robbanó elegyét
alkotná hét évszázadon át Nyugat-Európában, a XII.-
t√l a XIX. századig? Az uzsora egyik jelképe lett a
hosszan tartó középkornak, amelyben az új embert
összezúzta az antik jelképek súlya, amelyben a mo-
dernitás csak nehezen tört utat magának a szent ta-
buk között, s amelyben a történelem cselszövései
számára az egyházi hatalom elnyomása bizonyult a
földi érvényesülés legjobb eszközének.

Az uzsora körül kialakult roppant polémia képe-
zi tulajdonképpen a „kapitalizmus születését”. Aki
arra a kicsapódásra, arra az uzsorás-lárvára gondol,
amely nem más, mint a XIX. századi angol regények
és az 1929-es világválság utáni hollywoodi filmek
„pawnbróker”-e, az képtelen lesz megérteni a nyu-
gati társadalom f√szerepl√jét – ezt a hatalmas ár-
nyékot, mely a pénzgazdaság fejl√dése fölé tornyo-
sul –, és nem érti meg azokat a társadalmi és ideo-
lógiai téteket sem, amelyek a prekapitalizmus eme
Nosferatuja köré csoportosultak. A keresztény tár-
sadalom e kétszeresen is rémít√ vámpírja köré, mert
ezt a pénzszívót gyakran azonosítják az istengyilkos,
gyermekgyilkos, ostya-szentségtelenít√ zsidóval. Egy
olyan világban, ahol a pénz (latinul nummus, fran-
ciául denier) az „Isten”,1 ahol „a pénz a gy√ztes, a
pénz a király, a pénz az uralkodó (Nummus vincit,
nummus regnat, nummus imperat)”;2 ahol az avari-
tia, a „kapzsiság” – burzsoá b∫n, melynek az uzsora
többé-kevésbé a leánya – a hét f√b∫n sorának ele-
jén maga mögé utasítja a superbia-t, a „g√göt” – mely
feudális b∫n –, ott az uzsorás, a kamatkölcsön mes-

tere nélkülözhetetlen és utált, hatalommal bíró és
törékeny lesz.

Az uzsora a XIII. század egyik nagy problémája. Az
ezredik év óta tartó er√teljes föllendülés csúcsán
álló dics√séges Kereszténység veszedelemben forog.
A nagy föllobbanás és a pénzgazdaság terjeszkedése
a kereszténység régi értékeit veszélyezteti. Egy új
gazdasági rendszer áll készen arra, hogy kibontakoz-
zék, a kapitalizmus, melynek indulásához ha nem is
új technikákra, de legalábbis olyan szokások bevett
gyakorlatára volt szüksége, melyeket az egyház min-
dig is elítélt. Az értékek és a mentalitás összekap-
csolódási pontján dúló szenvedélyes, mindennapos,
ismételt tiltásokkal telet∫zdelt harcnak a megenged-
het√ profit – melyet meg kell különböztetni a nem
megengedhet√ uzsorától – legitimációja volt a tétje. 

Hogyan tudta jóváhagyni a gazdagságot, legalább-
is a rossz úton szerzett gazdagságot az a vallás, amely
hagyományosan szembeállítja Istent és a pénzt?

Sirák könyve (XXXI.5.) azt mondta:

„Az arany bolondja nem maradhat b∫ntelen,

s aki pénz után fut, azt becsapják vele.”

És az Evangélium azt felelte erre: Máté, a publi-
káns, a vámszed√, ki otthagyta arannyal teli asztalát,
hogy kövesse Jézust, figyelmeztetett: „Senki sem szol-
gálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gy∫löli és a
másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a
másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és
Mammonnak.” (Máté VI.24) Mammon szimbolizálja
a kés√rabbinikus irodalomban a méltánytalan gaz-
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dagságot, a Pénzt. Lukács is ugyanezekkel a szavak-
kal tanúskodik (XVI.13).

Míg a törvénykönyvek, a törvények, a szabályok,
a rendelkezések elítélik az uzsorát, Isten csak az em-
berek felé fordítja figyelmét – akárcsak a történész,
akir√l Marc Bloch azt mondta, hogy az az emberekre
„vadászik”. Fordítsuk hát tekintetünket az uzsorás
felé!

Ahhoz, hogy rátaláljunk, nem a hivatalos iratokat
kell megvizsgálnunk, hanem más szövegeket. Az egy-
házi és laikus törvénykezés els√sorban az uzsora, a
vallási gyakorlat pedig az uzsorásokra irányítja figyel-
mét. Hol találjuk e gyakorlatnak a nyomát a XIII. szá-
zadban? Kétféle, régr√l származó dokumentumban,
melyek a XII. és a XIII. század fordulóján lényeges
változáson mentek át. E dokumentumok els√ cso-
portját a Summák, vagyis gyóntatóknak szánt kézi-
könyvek alkotják. A koraközépkorban a vezeklés ki-
szabása a penitenciákban volt megadva, a bocsána-
tos tett természete szerint. A barbár törvények min-
tájára a tetteket bírálták el, nem a tetteseket. Vagy
inkább a tettesek kategóriái voltak jogi kategóriák:
pap vagy világi, szabad vagy szolga.

A XI. század végét√l a XIII. század kezdetéig a b∫n
és a vezeklés felfogása mélyen megváltozik, átszel-
lemül, befelé fordul. Ett√l fogva a b∫n súlyossága a
b∫nös szándékával méretik. Azt kell tehát megtudni,
a b∫nöst jó vagy rossz szándék vezette-e. A XII. szá-
zad minden fontos teológiai iskolája ezt a felfogást
hirdeti Laontól a párizsi Saint-Victorig, Chartres-tól
a párizsi Notre-Dame-ig; az összes fontos teológus
így gondolja, pedig sok más kérdésben szemben áll-
nak egymással, ezt vallja Abélard és Saint Bernard,
Gilbert de la Porrée és Pierre Lombard, Pierre le
Chantre és Alain de Lille. Ebb√l gyökeres változások
következnek a gyónás területén is. Eddig kollektív és
publikus volt, kivételes alkalmakra korlátozott és csak
nagyobb b∫nökre fenntartott, ett√l kezdve a gyónás
fülbe ható, fülbe súgott, egyéni és bizalmas, általános
és viszonylag gyakori lett. A IV. Lateráni Zsinat (1215)
fontos dátumot jelöl. Minden keresztény számára –
vagyis minden férfi és n√ számára – kötelez√vé teszi
a gyónást évente egyszer legalább, Húsvétkor. A b∫n-
bánónak a családi és társadalmi helyzete, munkája,
a körülmények és a motivációi összefüggésében el-
helyezve kell számot adnia b∫nér√l. A gyóntatónak
tekintettel kell lennie ezekre az egyéni változókra,
és a „megelégedés”, vagyis a vezeklés mértéke szerint,
vagy még azon túl is, vallomásra kell vezetnie a b∫nöst,
a töredelmes b∫nbánatig. A gyóntatónak az embert
kell megtisztítania, semmint a vétket büntetnie.

Ez nagy er√feszítést igényel a gyónás mindkét részt-
vev√jét√l, amihez eddig nem szoktatta √ket a hagyo-
mány. A b∫nbánónak önmagát kell kérd√re vonnia
viselkedésér√l és szándékairól, tudatát kell megvizs-
gálnia. Új arcvonal nyílt meg: az önvizsgálaté, mely
lassan kezdi majd átalakítani a mentális szokásokat,
viselkedéseket. Ezek hát a modern pszichológia kez-
detei. A gyóntatónak megfelel√ kérdéseket kell fel-
tennie a b∫nbánó megismeréséhez és ahhoz, hogy a
b∫nlajstromból kiválaszthassa a súlyos b∫nöket –
melyek halálosak is lehetnek, ha nem követi √ket a
b∫nbánat és a vezeklés –, és a kevésbé súlyosakat,
a bocsánatos b∫nöket, amelyeket meg lehet váltani.
Azok a b∫nösök, akik halálos b∫nnel halnak meg, a
halál jól ismert birodalmába, az örök kárhozatba, a
pokolba jutnak. Azok viszont, akik bocsánatos b∫-
nökkel halnak meg, több-kevesebb ideig b∫nh√dnek
egy új helyen, a purgatóriumban, melyet a megtisztu-
lás, a purgálás után hagynak el az örök életért, a Para-
dicsomért – ha el√bb nem is, az Utolsó Ítélet napján.

Vajon hol a helye ebben az új b∫nbánat gyakor-
latban az uzsorásnak? A gyóntatóknak, akik nyugta-
lanító vallomásokkal és kérdésekkel, új helyzettel
kerülnek szembe, melyben a gyónás tartalma gyak-
ran jelent újat számukra; akik nem mindig tudják,
hogyan is kérdezzenek, milyen vezeklést szabjanak
ki, segítségre van szükségük. Nekik írták a summá-
kat és kézikönyveket a teológusok és f√ként a kánon-
jogászok: a tanult, magasrangú gyóntatóknak tudós
és részletekbe men√ könyveket; az egyszer∫, kevéssé
tanult papoknak pedig kivonatosabbakat. A megmé-
retést√l bizony senki nem menekülhet. Az uzsora is
szerepel mindegyik kézikönyvben. Az uzsorás ritkáb-
ban, mert az √ személyes megítélése részben a gyón-
tatóra van bízva. 

A dokumentumok másik csoportját alkotó példá-
zatok-ban ezzel szemben sokszor kap f√szerepet az
uzsorás.

A példázat (exemplum) rövid, valósnak mondott,
valamely beszédbe (általában prédikációba) illesz-
tend√ elbeszélés, a hallgatóság üdvös tanúsággal va-
ló meggy√zésére. A történet rövid, könnyen meg-
jegyezhet√, meggy√z√. A retorikára és az elbeszélés
eszközeire épül, csattanós. Mulattatva vagy még
többször megrémisztve dramatizál. Amit a prédikátor
nyújt, nem más, mint egy kis talizmán, s ha készen
állunk a megértésére és felhasználására, akkor az
üdvözülést hozza el. Kulcs ez a Paradicsomhoz.

Íme egy a számos, uzsorásokról szóló példázat kö-
zül, Jacques de Vitryt√l idézzük, aki kevéssel 1240
el√tt halt meg: „Egy másik nagyon gazdag uzsorás
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gyötr√dött, szenvedett haláltusájának közeledtével,
és könyörgött a lelkéhez, hogy ne hagyja el √t, in-
kább elhalmozza mindennel, ígért neki aranyat, ezüs-
töt és a föld minden gyönyörét, ha vele marad még.
De cserébe ne kérjen t√le a szegények javára egy dé-
nárt se, még a legkisebb adományt se! Végül aztán
látva, hogy semmiképpen nem tudja visszatartani,
az uzsorás dühbe jött, és mérgesen azt mondta ne-
ki: »Kényelmes szállást készítettem neked mérhetet-
len gazdagsággal, de már olyan bolond és szánalmas
vagy, hogy nem akarsz ott pihenni. Takarodj hát! 
A pokol összes ördögeinek adlak!« Nem sokkal ké-
s√bb az ördögök kezei között lehelte ki a lelkét, és a
pokolban temették el.”3

Ez csak a séma, a prédikátor ez alapján hímezi ki
mondandóját. Játszik a hangjával és az intonálással,
gesztikulál – s az anyag máris hatásos. Minden bi-
zonnyal hallgatók millióinak a füléig hatolt. Hiszen
a középkorban a prédikáció az a nagy média, mely
elvileg az összes hív√höz eljut. Bizonyosan tudjuk,
nevezetesen egy Szent Lajosról szóló példázat-ból,
hogy az emberek id√nként elhagyták a prédikáció
ideje alatt a templom-ot a nagy konkurensért, a bo-
rospincé-ért, amely folytonos kísértést jelentett a
templommal szemben. Szent Lajos egyszer, amikor
ez az √ jelenlétében történt, felháborodott, és vissza-
vezettette az eltévelyedett hív√ket a jó szó felé.
Egyébként a XIII. században a prédikáció nagy rene-
szánszát éli. Az eretnekség elleni küzdelemben – hisz
ez a katarok fénykora –, és egy olyan világi fejl√dés-
sel szemben, mely egyre több földi örömöt kínál a
keresztényeknek, az Egyház a beszédet választja. 
A teljes átváltozását él√ társadalomnak eddig soha
ki nem mondott, árulkodó szavakkal szól a minden-
napi életr√l. Új rendek alakulnak, amelyek a növekv√
gazdagságot a szegénység szellemi értékével állítják
szembe: kolduló rendek ezek, melyek közül a két leg-
fontosabb a ferencesek és a domonkosok rendje –
az utóbbit prédikáló rendnek is hívják –, √k a pré-
dikálásra specializálják magukat. A keresztes hadjá-
ratok után √k hirdetik a Reformáció tanait is. Még-
hozzá hírességekkel, akik nagy tömegeket vonzanak.
Laikus volt ugyan, Jacques de Vitry mégis egy ezek
közül: prédikátora volt már a keresztes mozgalom-
nak, de prédikátora lett az új társadalomnak is. Be-
szédeinek modellje a beépítend√ példázatok sémá-
jával együtt széles körben használatos és elterjedt
volt még a XIII. század után is. Ez az uzsorásról szóló
történet, mely talán sikeres anekdota lehetett, a ke-
resztény ember életének legaggasztóbb percét idé-
zi fel, az agóniát. Az ember kett√sségét mutatja be:

a testet és a lelket, a szegény és a gazdag nagy tár-
sadalmi antagonizmusát, az aranyat és ezüstöt, az
emberi élet új f√szerepl√it, majd az életnek a lehet√
legrosszabb konklúziójával fejez√dik be – az eszte-
len uzsorás ördögökhöz intézett kérését a kínzó ör-
dögök kezeinek felidézése követi, mindezt végül a
kárhozott földi és túlvilági temetése zárja. A konok
uzsorás holttestét, melyet a keresztény föld be sem
fogadna, azonnal és örökre elnyeli a pokol. Aki ér-
ti, okuljon bel√le! Uzsorás, íme a sorsod! Ez az a leg-
fontosabb forrás tehát, ahol megtaláljuk a középko-
ri uzsorást, ezekben az elmesélt, meghallgatott, ván-
dorló anekdotákban. 

Az uzsora b∫n. Miért? Miféle átok sújtja az uzso-
rás tömött, dédelgetett erszényét, amit√l többé nem
hajlandó megválni, mint Harpagon a ládikájától, s
amely az örök halálba taszítja végül? El kell ereszte-
nie az erszényét, hogy megmenekülhessen, vagy ta-
lálnak neki módot arra, hogy meg√rizhesse az er-
szényt is, meg az életet is, az örök életet? Ilyen küz-
delembe keveredik az uzsorás a gazdagság és a
mennyország, a pénz és a pokol között.

AZ ERSZÉNY: AZ UZSORA

Mi uzsoráról beszélünk és id√nként a középkori szö-
vegek és emberek is egyes számban usura-t emle-
getnek. Ám az uzsorának sok arca van. A XIII. száza-
di iratok legtöbbször többes számban használják ezt
a terminust: usurae. Az uzsora többfej∫ szörnyeteg,
hidra. Jacques de Vitry az 59-es mintaprédikációjá-
nak harmadik bekezdését a sokféle formában meg-
jelen√ uzsora bemutatásának szenteli: De multiplici
usura. És Thomas de Chobham a Summájában, mi-
után definiálta az „uzsorát általában”, leírja még „kü-
lönféle eseteit” (IV. fejezet: De variis casibus), és a
m∫ végén még visszatér „az uzsora egyéb eseteire”.
Az uzsora többféle eljárást jelöl, s ez megnehezíti a
még megengedhet√ kamatot tartalmazó és a már
nem megengedhet√ kamatot tartalmazó ügyletek
szétválasztását. A nehéz, de szükséges különbség-
tételt uzsora és kamat között, a sokalakú szörny ret-
tent√ varázsát senki nem érezte át jobban, mint Ezra
Pound a XX. században.

A Gonosz az Uzsora neschek

a kígyó

neschek az ismert nev∫, a bomlasztó

fajok ellen és fajon túl

Az erszény és az élet
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a bomlasztó

��́��� hic mali medium est

Ím itt a gonosz veleje, az ég√ pokol, fel-út nélkül

A mindent megrontó üszög, Fafnir a ny∫,

Az Állam luesze, minden királyságé,

Kelés a közjó testén,

Guga-ágy, a mindent megrontó.

Sötétség, a rontó,

Irigységnek párja,

Hétfej∫ kígyó, Hydra, a mindent átható…4

De ott van az Usura is, maga az uzsora, mely tiltott
pénzügyletek egy csoportjának gy∫jt√neve. Az uzso-
rakamat olyan kamatteher, melyet a kölcsönt folyó-
sító kér a pénzügyletben, ahol nem kellene kamatot
kérni. Ez tehát nem a kamat mint olyan levonása.
Uzsora és kamat nem szinonimái egymásnak, s az
uzsora és a haszon sem: uzsoráról akkor beszélünk,
ha nincs termelés vagy konkrét javak pénzre váltása.

Thomas de Chobham az uzsoráról való elmélke-
dését ezekkel a megállapításokkal vezeti be: „Min-
den más szerz√déssel elvárhatok és kapok hasznot
(lucrum) ugyanúgy mint amikor adtam neked vala-
mit, elvárhatok valami ellentételezést (antidotum),
vagyis az odaadás viszonzását (contra dotum), és így
elvárhatok cserébe valamit, hisz én adtam neked
el√ször. Ugyanígy amikor kölcsönadom neked a ru-
háimat vagy valamely ingóságomat, azért várhatok
el díjat. Miért nem ugyanígy van hát akkor, ha a pén-
zemet (denarios meos) adtam neked kölcsön?”5

Ez itt a lényeg: az uzsora tehát a pénz egyházi meg-
ítélése és a doktrínában elfoglalt státusa miatt lesz
elítélend√ a középkorban. Nem fogok most gazda-
sági elemzésbe bocsátkozni, de egyébként annak a
feladata azon realitások – a miénkt√l nagyon eltér√
– felfogásmódjának vizsgálata lenne, melyeket mi
ma külön gazdasági kategóriát képezve elkülönítünk.
Az egyetlen olyan modern gazdaságtörténész és teo-
retikus, aki segítségünkre lehet, hogy megértsük a
gazdaság m∫ködését a középkori társadalomban, Po-
lányi Károly (1886–1964).

Hogy elkerülhessük az esetleges anakronizmust,
amikor megkíséreljük az uzsora középkori jelensé-
gének gazdasági szempontból történ√ vizsgálatát,
figyelembe kell vennünk Polányinak és munkatár-
sainak két észrevételét. A Malinowskitól idézett els√
észrevétel a kölcsönadott dologra és annak ellenté-
telezésére vonatkozik: „Azoknak a tranzakcióknak a
kategóriájában, amelyek a kölcsönadott dolog gaz-
dasági értékével egyenérték∫ ellentételezést felté-
teleznek, egy másik meglep√ ténnyel találkozunk.

Arról a kategóriáról van szó, amely a mi felfogásunk
szerint gyakorlatilag összekeverhet√ volna a keres-
kedelemmel. De nem így van. A csere minden alka-
lommal szigorúan ugyanannak a tárgynak a felek kö-
zötti ide-oda adását jelenti, ami így megfosztja a
tranzakciót annak minden elképzelhet√ kereskedel-
mi céljától, vagy jelentését√l! Maga az a tény, hogy
a disznó visszakerül a kölcsönadó félhez – még ha
más úton is, vagyis az ekvivalenciák cseréje a gaz-
dasági ésszer∫ségekre való törekvés híján –, lesz a
garancia arra, hogy ne léphessenek be haszonszer-
zésre irányuló elgondolások. A csere kizárólagos cél-
ja a viszonyrendszer mind szorosabbá tétele a köl-
csönösségi kapcsolatok er√sítésének segítségével.”6

A XIII. század nyugat-európai gazdasága persze
nem azonos a Trobriand szigetek bennszülötteinek
XX. eleji gazdaságával; annál jóval összetettebb,
mégis a kölcsönösség fogalma uralja a gazdasági cse-
rék elveit egy olyan társadalomban, amely keresz-
tényi és feudális viszonyrendszereken alapul.

A másik használható elmélet a Polányié, a beépü-
lésr√l és az intézményes elemzésr√l: „Meg kell szaba-
dulnunk attól a jócskán meggyökeresedett fogalom-
tól, mely szerint a gazdaság olyan tapasztalatok összes-
sége, melyeknek az emberi lények mindig szükség-
szer∫en tudatában lettek volna. Metaforával élve: a
gazdasági tények kezdetben olyan helyzetekbe voltak
beépülve, amelyek önmagukban nem gazdasági ter-
mészet∫ek, még akkor sem, ha azok célja és eszkö-
zei f√ként anyagiak voltak. A gazdaság fogalmának
kikristályosodását az id√ és a történelem eredmé-
nyezte. De sem az id√, sem a történelem nem adott
olyan megfelel√ fogalmi eszközöket, melyek segítsé-
gével átláthatnánk a társadalmi viszonyok útveszt√-
jét, melybe a gazdaság beépült. Ez volna az általunk
intézményes elemzésnek nevezett dolog feladata.”7

A középkor embere, mikor valamely jelenséggel
szembetalálta magát, a Bibliában kereste rá a meg-
felel√ példát. A Biblia tekintélye egyszerre adott for-
rást, magyarázatot és használati útmutatást a kér-
déses esethez. Ami mégis lehet√vé tette az egyház
és a középkori társadalom számára, hogy ne bénul-
jon meg a bibliai tekintélyt√l, és ne kényszeríthes-
se a történelem megmerevedésre, az az volt, hogy
maga a Biblia gyakran mond ellent önmagának (sic
et non, itt és nem) és, ahogyan azt Alain de Lille
mondta a XII. század végén: „a hatóságoknak viasz-
ból van az orruk”, vagyis a szövegeket az exegéták
és a felhasználók kedvük szerint alakíthatják.

Ami azonban az uzsorát illeti, nincs ellentmon-
dás, nincs semmi kétség, az elítélend√. A Szentírás
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az uzsorára vonatkozóan lényegében öt szöveget tar-
talmaz. Ebb√l négy az Ótestamentumba tartozik.

1 – „Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a sze-
génynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a
hitelez√; ne vessetek reá uzsorát” (Mózes II.22.25.).

A zsidó közösségre kiterjed√ tilalmat a kereszté-
nyek is betartják, akik a középkorban tudatosan tö-
rekednek valamely testvériesség kialakítására, mely-
ben a szegényeknek külön kiváltságos jogaik vannak.
A szegénység értékének XIII. századi reneszánsza
még inkább feler√síti a keresztény uzsorás elítélését.

2 – „Ha a te atyádfia elszegényedik és a keze er√t-
lenné lesz melletted, segítsd meg √t, akár jövevény,
akár zsellér, hogy megélhessen melletted a te atyád-
fia. Ne végy t√le kamatot vagy uzsorát, hanem félj a
te Istenedt√l, hogy megélhessen melletted a te
atyádfia. Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsorá-
ért ne add a te eleségedet…” (Mózes III.25.35-37.)

Különösen fontos ez a szöveg a latin változata
miatt, amely Szent Jeromos Vulgátájában található,
mely a középkorban egyeduralkodó volt, az utolsó
mondata így hangzik: Pecuniam tuam non dabis ei
ad usuram et frugum superabundatiam non exiges,
vagyis, szó szerint: „Pénzt nem adhatsz neki uzsora
kamatra és élelemért sem kívánhatsz a szükséges-
nél többet.” Ebb√l a keresztény két kifejezést jegy-
zett meg, ez a két kifejezés volt hatással rá a közép-
kor folyamán: az ad usuram, az „uzsora kamatra” –
természetesen az uzsora az, ami tiltott – és a super-
abundantia, a b√ség, a „többlet”, a túlzás az, ami
elítélend√.

3 – „A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek
kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyéb-
nek kamatját, a mit kamatra szokás adni. Az idegen-
t√l vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy ka-
matot…” (Mózes V.23.19–20.)

Itt ki kell emelnünk a Vulgata szóhasználatát (non
foenerabis fratri tuo), az átvételt a római jogból:
fenerare, „kölcsönadni haszonért”, „uzsorára adni”,
mely egy uzsoraellenes római-kanonikus törvény-
kezés létrejöttét segíthette el√ a XII. század folya-
mán. Ami az idegent√l kért uzsora jóváhagyását illeti,
az a középkorban a zsidó-keresztény irányban m∫kö-
dött, fordítva azonban nem, mivel a középkori
keresztények nem tekintették idegennek a zsidókat.
Ezzel szemben az ellenségeiket azonosították az ide-
genekkel, és háború esetén az ellenfelek kárára meg-
engedett volt uzsora folyósítása. Gracián Dekrétu-
ma (1140 körül), a kánonjog √se Szent Ambrustól vet-
te át az alábbi mondatot: Ubi ius belli, ibi ius usurae
(Ahol a háború joga van, ott van az uzsora joga is).

4 – A XV. zsoltár szerint az uzsorás nem lehet az
Úr vendége:

Uram, kicsoda tartózkodhatik sátradban,

kicsoda lakozhatik szent hegyeden?

A ki tökéletességben jár,

...........................................

Pénzét nem adja uzsorára...

A középkori keresztény ebben a zsoltárban az
uzsorásnak a mennyországból való kiutasítását látta.

Az Ótestamentum e négy szövegéhez kapcsolha-
tó még az a részlet, melyben Ezékiel az Úr haragját
felszító er√szakosok és vérontók között azt mondja
(18.13.): „Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen
éljen?”, és így prófétál: „halállal haljon meg, az √ vé-
re legyen √ rajta!” Jeromos és Ágoston egyaránt ma-
gyarázták az ítéletét.

5 – Végül az Újtestamentumban Lukács evangélis-
ta vette át az uzsora hagyományos-testamentáris el-
ítélését még tovább szélesítve, ezzel létrehozván azt
a kívánatos ekhós szerkezetet, mely a középkori hív√
számára meger√sítette a szentírás tekintélyét: „És
ha csak azoknak adtok kölcsönt, a kikt√l reményli-
tek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen
a b∫nösök is adnak kölcsönt a b∫nösöknek, hogy
ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek el-
lenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt,
semmit érte nem várván” (Lukács VI.34.35.). A közép-
korban Lukács szövegének vége számított a legin-
kább: Mutuum date, nihil inde sperantes, mivel a kö-
zépkori gazdasági mentalitás és gazdasági gyakorlat
két kulcsszavával fejezi ki az ‘adjatok kölcsönt, sem-
mit érte nem várván’ gondolatát: a mutuum fogalmá-
val, melyet a római jogból vettek át, s ami ingyenes
kölcsön formájában történ√ tulajdon átruházási
szerz√dést jelöl; és a sperare kifejezéssel, vagyis a
„remélni”-vel, mely a középkorban a hosszabb id√t
feltételez√ ügyletekben részt vev√ összes gazdasági
szerepl√ haszon fejében való várakozását jelöli, vára-
kozásukat ellentételezheti nyereség (vagy veszte-
ség), illetve kamat (megengedhet√ vagy már nem
megengedhet√ mérték∫).

Ezután következik még az uzsorát elítél√ régi ke-
resztény hagyomány. Az egyházatyák is kifejtik az
uzsorát elítél√ nézeteiket. Az els√ zsinatok kánonjai
tiltják az uzsorát a papságnak (Elvirai zsinat 20. ha-
tározata, 300 körül; a Niceai zsinat 17. határozata 325-
b√l), kés√bb a laikusokra is kiterjesztik a tilalmat
(Clichy-i zsinat 626-ban). Ezen fölül a szellemiek,
valamint az egyházi és világi jövedelmek fölött ren-
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delkezvén az Aix-la-Chapelle-ben, 789-ben kiadott
Admonitio generalis-ban Nagy Károly is megtiltja az
uzsorát, papságnak, világinak egyaránt. Az egyházi
és világi hatalom súlyos elítélése nehezedik tehát az
uzsorára. Ám ebben a szerz√déses gazdaságban, ahol
a pénzhasználat és a pénzforgalom csekély mérték∫
marad, az uzsora problémája másodlagos. Egyéb-
iránt a XII. századig a monostorok nyújtják a szük-
séges hitelek f√ részét. A pápa e század végén tiltja
meg nekik az általuk legszívesebben nyújtott hitel-
fajta folyósítását, a jelzálog hitel-ét, „mely egy in-
gatlan fedezet∫ kölcsön, mely ingatlan hozadékát a
pénzkölcsönz√ kapja meg”.8

A XII. század folyamán, amikorra már általánosan
elterjedt a monetáris gazdaság, a szerencse kereke
gyorsabban forog a lovagoknak és nemeseknek, mint
a munkától és pénzügyekt√l zsongó városi polgárok-
nak, akik kezdenek emancipálódni, Uzsora alakja f√-
szerepl√vé válik. Az egyház ez ellen lázad, megszüle-
tik a kánonjog és kisvártatva a skolasztika, mely arra
kényszerít, hogy gondolják újra és határozzák meg az
Új társadalom Istenhez való viszonyait, és igyekez-
zenek elfojtani az uzsora terjedését. Csak azért soro-
lom végig a f√bb zsinati határozatok és legfontosabb
szövegek listáját, hogy érzékeltessem a jelenség mé-
reteit és erejét, és az egyház kitartását, mellyel har-
col ellene. Az egyház által emelend√ falhoz, mely az
uzsora hullámát hivatott feltartóztatni, mindegyik zsi-
nat, a II. Lateráni zsinat (1139), a III. Lateráni zsinat
(1179), a IV. Lateráni zsinat (1215), a II. Lyoni zsinat
(1274), a Bécsi zsinat (1311) hozzátette a maga kövét. 
A kánonjog törvénykönyve is kiegészül uzsorára vo-
natkozó rendelkezésekkel. Gracián 1140 táján össze-
gy∫jti Dekrétum-ában a Szentírás és az egyházatyák
ide vonatkozó iratait (29 „tekintélyek”). III. Orbán
Consuluit cím∫ dekretáliája (1187) a XIII. század má-
sodik negyedében bekerül a Törvénykönyvbe IX. Ger-
gely Dekretáliá-ival egyetemben. A teológusok sem
váratnak magukra. Párizs püspöke, Pierre Lombard
(1160-ban halt meg), a Livre des sentences [Szenten-
ciák könyve] cím∫ m∫vében, mely a XIII. századi teo-
lógus hallgatók egyetemi tankönyve lett, Szent An-
zelm nyomán, aki a XI–XII. század fordulóján els√-
ként azonosította a lopással az uzsorát, az uzsorát
mint fosztogatást a 4. parancsolat tilalmai közé he-
lyezte. „Ne lopj!” (Non furtum facies.) Robert de
Couráon, Noyon kanonokja, aki már 1195 óta élt Pá-
rizsban, miel√tt 1214-t√l az albigensek ellen induló
hadjárat vezetésébe kezdett volna, és még miel√tt a
fiatal párizsi egyetem alapszabályait kidolgozta vol-
na (1215), Summá-jába valódi értekezést épített be:

De usura címmel, mely megel√zte az 1213. évi Párizsi
zsinatot, ahol aztán szigorú határozatokat hozatott
az uzsorások ellen. Javaslata szerint a veszélyt, me-
lyet az eretnekség mellett kora legnagyobb bajának
tart, széles kör∫ támadással lehetne legy√zni, ame-
lyet egy ökumenikus zsinat dolgozna ki. ◊ az uzsorás-
ban mindenhol a dologtalant látja, és számára a do-
logtalanság minden bajok szül√je. A pápa vezette zsi-
nat, ahol az összes püspök és herceg egybegy∫lne,
elrendelné minden keresztény számára, hogy kiátko-
zás és örök kárhozatra ítélés terhe mellett végezzen
szellemi vagy testi munkát, és homlokának verejté-
kével keresse meg a kenyerét, ahogyan azt Szent Pál
írta. „Így minden lázadó uzsorás elt∫nne – vonja le
a következtetést –, az emberek alamizsnát adhatná-
nak és adakozhatnának az egyház javára, és minden
visszakerülne eredeti állapotába.”9 Eme uzsora el-
lenes utópia ismeretében aztán minden nagy skolasz-
tikus gondolkodó szentelt summájában egy kisebb-
nagyobb részt az uzsorának. Így tett Guillaume
d’Auxerre, Párizs püspöke, aki 1248-ban halt meg,10

de így tett Szent Bonaventura és Aquinói Szent Ta-
más is,11 akik 1274-ben haltak meg. Gilles de Lessines,
Aquinói Tamás követ√je 1276 és 1285 között De usuris
címmel külön értekezést fogalmazott az uzsoráról. 

A XII. század közepe és a XIII. század közepe kö-
zött az uzsora elítélésének kiújulása azzal magyaráz-
ható, hogy az egyház attól tartott, a társadalmat fel-
borítja az uzsora egyre virágzó gyakorlata. A III. La-
teráni zsinat (1179) kijelenti, hogy túl sok férfi hagyja
el hazáját és foglalkozását, hogy uzsorásnak menjen.
A XIII. században IV. Ince pápa és Hostiensis, a nagy
kánonista a vidék elnéptelenedése miatt aggódnak,
ami azért állt el√, mert a parasztok uzsorásnak men-
tek, vagy mert megfosztották √ket állataiktól és mun-
kaeszközeikt√l a földtulajdonosok, akiket vonzott az
uzsora haszna. Az uzsora vonzása arra a veszélyre
mutat rá, melyet az elfoglalt földek és a mez√gazda-
ság visszaszorulása s ezzel az éhínség réme jelenthet.

Az uzsora különböz√ definíciói fennmaradtak a
középkorból, például Szent Ambrustól: „Az uzsora
annyi, mint többet visszakapni, mint amennyit ad-
tunk” (Usura est plus accipere quam dare)12, Szent
Jeromostól: „Uzsorának és többletnek nevezzük bár-
mi is legyen az, ha többet kapunk annnál, amennyit
adtunk” (Usuram appellari et superabundantiam
quidquid illud est, si ab eo quod dederit plus acce-
perit)13, Nimegue kapituláréjából (806): „Ott van
uzsora, ahol többet kérnek vissza, mint amennyit ad-
nak” (Usura est ubi amplius requitur quam datur),
valamint Gracián Dekrétum-ából: „Minden, amit az
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összegen felül kívánnak, az uzsora” (Quidquid ultra
sortem exigitur usura est).14

Az uzsora a meg nem engedhet√ többlet, a hitel
illegitim meghaladása.

III. Orbán Consuluit cím∫ dekretáliája (1187),
melyet a kánonjog Törvénykönyvébe is beépítettek,
fejezi ki bizonyára legjobban a XIII. századbeli egy-
háznak az uzsorával szemben elfoglalt álláspontját: 

– Uzsora mindaz, amit egy kölcsönért kérnek a
kölcsönön fölül.

– Az uzsora b∫n, melyet az Ó- és az Újtestamen-
tum egyként tilt.

– A kölcsönön fölül többletet még csak remélni
is b∫n.

– Az uzsorát teljes egészében vissza kell szolgál-
tatni eredeti tulajdonosának.

– Ha hitelbe vásárol valaki, és az ár ezért maga-
sabb lesz, az rejtett uzsora.

Thomas de Chobham a legrégebbi ismert Gyónta-
tók kézikönyvé-ben [Somme de confesseurs], melyet
jórészt 1215 el√tt szerkesztett, és mely valószín∫leg
1216-tól vált használatossá, csupán az Újtestamen-
tum és a kánonjog tekintélyére bízza az uzsorát:

„És az Úr azt mondja az Evangéliumban: »…és ad-
jatok kölcsönt, semmit érte nem várván« (Lukács
VI.35.). És a kánon azt mondja: »Ott van uzsora, ahol
többet kérnek vissza, mint amennyit adnak« (Gracián
Dekrétum-a, mely Nimegue 806-os kapituláréjának
átvétele), bármir√l legyen is szó, s√t, ha nem is kap
valaki semmit, csak éppen remélte, hogy kapni fog
(Dekrétum, melyb√l a Consuluit dekretália is átvett).”15

A legfontosabb elem, hogy az uzsora már nem csu-
pán b∫ntett, hanem f√b∫n. Guillaume d’Auxerre sze-
rint: „Uzsorára adni önmagában és önmaga miatt
b∫n.”16 El√ször is b∫n, minthogy az avaritia, vagyis a
kapzsiság egyik fajtája. A kapzsiságé, melyet Thomas
de Chobham mindjárt szellemi síkra helyez át: „Két-
féle utálatos avaritia létezik, melyet a jog ítélete
büntet – az uzsora és a simónia (a szellemi javakkal
való üzérkedés), utóbbiról majd kés√bb beszélek.
El√ször azonban az uzsoráról.”17

Étienne de Bourbon dominikánus rendi sem nyi-
latkozik másként egy fél évszázad elteltével: „Miután
általánosságban beszéltem az avaritiá-ról, most rá
kell térnem annak bizonyos formáira, el√ször is az
uzsorára…”18

Az uzsora mindenekel√tt lopás. Ez az azonosítás,
melyet Szent Anzelm (1033–1109) tett a Homéliák és
Intések19 cím∫ munkájában, és amelyet a XII. szá-
zadban Hugues de Saint-Victor, Pierre le Mangeur
és Pierre Lombard is átvett, végül felváltotta az

uzsora hagyományos fogalmát, melyet mint „tisztes-
ségtelen hasznot” definiáltak (turpe lucrum).

Az uzsora-lopás az igazságosság, jogosság [justi-
ce] elleni b∫n. Aquinói Tamás világosan megmondja:
„B∫n-e pénzt kérni kölcsönadott pénz fejében, ami
uzsorát jelent?” Válasz: „Uzsorát kérni kölcsönadott
pénzért önmagában igazságtalan, mert olyat adnak
el, ami nem is létezik, s ezzel olyan nyilvánvaló
egyenl√tlenséget hoznak létre, mely ellenkezik az
igazságossággal.”20

Márpedig a XIII. század az igazságosság százada,
talán még inkább, mint a XII. század volt.

Az igazságosság els√dlegesen királyi erény. Az ural-
kodói tükrök, melyek az ideális király vonásait raj-
zolják meg, kihangsúlyozzák annak szükségességét,
hogy az uralkodó legyen igazságos. Igazságosság, mely-
hez a jogi szokások és intézmények fejl√dése társul:
királyi biztosokkal és parlamenttel. Szent Lajos ural-
kodása idején jelenik meg, más keresztény hercege-
ket megel√zve, el√ször Franciaország királyának szim-
bolikus jobb kezében a kormánypálca helyett az igaz-
ság keze jogar, a királyi hatalom új jelképe. Joinville
az utókorra hagyta a szent király képét, amint a
vincennes-i erd√ tölgyfája alatt igazságot oszt.

Ugyanakkor az igazságosságra, a jogosságra való
törekvés a gazdaságban is irányító eszme lett, mivel
a vallási ideológia és az etika olyannyira átitadódott
már vele. A gazdasági m∫ködés és a kialakuló piac
alapvet√ mutatói a jogos ár és a jogos bér. Bár a „jo-
gos” ár valójában épp a piaci ár, az igazságosság irán-
ti igény jelen van. Az uzsora a jogos ár ellen való vé-
tek, természet ellen való vétek. Nem csoda, ha meg-
lep bennünket ez az állítás. Mégis ez volt a XIII. szá-
zadban a papok és az általuk befolyásolt világiak fel-
fogása. Uzsoráról csak akkor beszélnek, amikor pénz-
nek pénz kamatját veszik.

Egy meglep√, valószín∫leg az V. századból való
szöveget, melyet tévesen Aranyszájú Szent Jánosnak
tulajdonítottak, a XII. század második felében be-
építettek a kánonjogi Törvénykönyvbe. Ez a követ-
kez√ket írja: „Az összes keresked√ közül a leggyalá-
zatosabb az uzsorás, mert olyan dolgot árul (pénzt),
melyet Isten adott, és amely (a keresked√vel ellen-
tétben) nincs az embernek, uzsora után visszaveszi
azt a dolgot, más tulajdonával együtt, ilyet egy keres-
ked√ sosem csinálna. Ellenvetésként fölmerülhet az
a kérdés, hogy aki szántót ad haszonbérbe, vagy házat
ad bérbe, az nem ugyan olyan-e, mint aki a pénzét
adja kölcsön kamatra? Nyilvánvalóan nem. El√ször
is azért, mert a pénz egyetlen szerepe valamely vétel-
ár kifizetése, továbbá azért, mert a gazda termést ér-
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lel a földön, a bérl√ pedig használja a házat. Ebben
a két esetben a tulajdonos a pénzhez jutásért adja
használatra a tulajdonát, és ha úgy tetszik hasznot
ad haszonért; ezzel szemben az átadott pénz nem
használható; végül pedig a használat el√bb-utóbb
kimeríti a földet, pusztítja a házat, míg a kölcsön-
adott pénz nem szenved csorbát, s nem is öregszik.”

A pénz terméketlen. Márpedig az uzsorás szeretné
megfialtatni. Aquinói Tamás mondja Arisztotelész
olvasása után, hogy „Nummus non parit nummos” (a
pénz nem termeli újra magát). Amint azt Jean Ibanès
részletesen elmagyarázta,21 a középkori teológusok
és kánonalkotók ugyan nem utasították el a pénz
produktivitását, ám a kamatkölcsön, a mutuum ese-
tében, természetével mégis ellenkez√nek találták a
kölcsönadott pénz megfialtatását. Aquinói Tamás is
meger√síti ezt: „A pénzt […] f√leg azért találták ki,
hogy cserélni lehessen, így annak els√dleges, saját
szerepe, hogy kiadják, elköltsék a cserék során. Eb-
b√l következ√en önmagában igazságtalan a kölcsön-
adott pénz használatáért javadalmat kérni; márpe-
dig ebben áll az uzsora.”22 Szent Bonaventura szerint
sem produktív a pénz önmagából adódóan: „A pénz
önmagából és önmaga által nem gyümölcsözik, ha-
nem a gyümölcs máshonnan származik.”23

Thomas de Chobham a következ√ket állapítja meg
A sz√l√ és az uzsora cím∫ parabolaszer∫ m∫vében:
„A szunnyadó ezüstök nem hoznak maguktól gyümöl-
csöt, de a sz√l√ magától terem.”24 Önmagában való
termékenység híján a koraközépkortól kezdve úgy
gondolkodtak hát róla, hogy „meg kell dolgoztatni”
a pénzt. Partecipazio velencei dózse már 827-ben
beszél végrendeletében (melynek hitelét megkér-
d√jelezik) olyan „pénzr√l, amely dolgozik” (solidi
laboratorii). Vajon uzsorára adott pénzr√l vagy jogos
haszon fejében „befektetett” pénzr√l szól? A XIII.
században a teológusok és kánonjogászok meglepve
kénytelenek konstatálni, hogy az uzsorára adott pénz
bizony „dolgozik”. Err√l a botrányról a példázat-gy∫j-
temények szerz√i és a prédikátorok is beszámolnak.

Césaire de Heisterbach 1220 táján Dialogus mira-
culorum cím∫ munkájában a következ√ szavakat ad-
ja szerepl√i – egy szerzetes és egy novícius – szájába:

„Novícius – Úgy tetszik, az uzsora nagyon súlyos
b∫n és nehezen lehet kijavítani.

Szerzetes – Igazad van. Nincs is olyan b∫n, mely oly-
kor-olykor ne szunnyadna. Ám az uzsora szüntelenül
vétkezik. ◊ akkor sem alhatik, ha gazdája pihenni tért,
hanem megállás nélkül gyarapszik és növekszik.”25

És a Tabula exemplorum-ban, a párizsi Biblio-
thèque Nationale XIII. századi kódexében azt olvas-

hatjuk: „Mindenki abbahagyja a munkát az ünnep-
napokon, csak az uzsora barmai (boves usurarii) dol-
goznak megállás nélkül Isten és az összes szentek
ellenére. Ha az uzsora vég nélkül b∫nözik, hát kap-
jon végnélküli büntetést is.”26

Érezzük, mennyire kihasználhatták a prédikáto-
rok az uzsora példáját, hiszen szinte kínálkozik a
szónokláshoz: „Testvéreim, testvéreim, ismertek-e
olyan b∫nt, amely sosem nyugszik, melyet folyama-
tosan követnek el? Nem? De igen, van ilyen, és csak
egy ilyen van, meg is mondom mi az. Az uzsora. Az
uzsorára adott pénz nem sz∫nik munkálkodni, szün-
telenül gyártja a pénzt. A pénzt, mely jogtalan, szé-
gyenletes, utálatos, de azért pénz. A pénz fáradha-
tatlan munkás. Ismertek-e testvéreim, munkást, aki
nem áll meg vasárnap, ünnepnap, aki még csak akkor
sem hagyja abba a munkát, amikor alszik? Nem is-
mertek? No hát az uzsora éjjel-nappal, vasárnap-
ünnepnap, ébren és álmában is dolgozik tovább.
Álmában dolgozik? Az uzsora, az ördögi csoda, amit
a Sátán ösztökél, képes erre. Ezzel megsérti Istent
és az Isten alkotta rendet. A természet rendjét sem
tiszteli, melyet Isten a világnak és testünknek ren-
delni akart, és a naptár rendjét sem, melyet Isten
alkotott. A dénár uzsorás nem olyan-e, mint az iga-
vonó barom, aki megállás nélkül húzza az igát? Szün-
telen, végnélküli b∫nözés, szüntelen, végnélküli
büntetés. Az uzsora a Sátánnal való cimborálás, mely
nem vezethet máshová, csak az örök szolgaságba, a
Sátánhoz, a pokol örök id√kig tartó büntetéséhez!”

Ma úgy mondanánk, hogy uzsora rabságában dol-
gozni elkerülhetetlenül az örök kárhozat rabságához
vezet. 

Ezüstöket fialtatni, a pénzt dolgoztatni a legkisebb
szünet nélkül, megvetve a természet Isten adta
törvényeit, ez nem természet ellen való b∫n? A XII.
század óta, a „naturalista” század óta, nem épp azt
mondják-e a teológusok: Natura, id est Deus (A ter-
mészet, vagyis Isten)?

A nagy költ√k, akik ekkor még a legnagyobb teo-
lógusok is egyben, jól megértették az Uzsora felhá-
borító lényét.

Mindenekel√tt Dante, és éppen a uzsora dics√sé-
ges századában:

e perchè l’usuriere altra via tene

per sè natura e per la sua seguace

dispregia, poi ch’in altro pon la spene.

S mert az uzsorás más utat követ:

megveti a természetet, magában

s tanitványában, s reményt másba vet.27

Jacques Le Goff
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Aztán napjainkban Ezra Pound, Shylock velen-
cei árnyékában:

Uzsora anyaméhben fojtja meg a magzatot

Csírájában fojtja el az ifjak széptevését

Gutaütést hozott az ágyba, odafekszik

a menyasszony és a v√legény közé

CONTRA NATURAM28

Igen, az Uzsora csak egy sorsra juthat, a pokolba.
I. Nagy Szent Leó pápa már az V. század közepén

megfogalmazta híres mondását, mely visszhangzik
az egész középkoron át:

Fenus pecuniae, funus est animae (Az uzsora ka-
mat a lélek halála).

Az uzsora a halál.
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